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НОВІ ЗАХОДИ ПРЕЗИДЕНТА 
З А МИР 

Гітлєр відповідає на перший лист Рузвелта. 
ВАШИНГТОН. — У понеділок пізно вночі пре-

зидент Рузвелт дістав від канцлера Гітлєра телєгра-
фічну відповідь на своє послання до нього й пре-
зйдента Бенеша за мирне полагодження непорозу-
мішія. 

У своїй відповіді Гітлєр складає всю відпові-
дальність за вибух війни на чехословацького прези-
дента Бенеша, котрий, мовляв, може запобігти вій-
ні, приймаючи німецькі жадання. Гітлєр представ-
ляє положення німців у Чехословаччині як „крайньо 
нестерпні". 

Рузвелт висилає ще один заклик. 
У вівторок президент Рузвелт вислав до канц-

лєра Гітлєра ще один телеграфічний заклик за мир. 
Президент підкреслює відповідальність канц-

лєра за виповідження війни та звертає йому увагу, 
що війна ніколи спірного питання не вирішує, бо й 
перемога й поразка у війні однаково безплодні. Він 
пропонує скликання мирової конференції в якійсь 
європейській невтральній країні для дальшого ве-
дення переговорів. 

Радіові підприємства розголосили цей другий 
заклик Рузвелта всьому світові в перекладі мовами: 
французькою, еспанською, португальською, німець-
кою й італійською. 

АМЕРИКАНСЬКІ ДЕРЖАВИ ПІДДЕРЖУЮТЬ 
РУЗВЕЛТА. 

РІО ДЕЖАНЕЙРО (Бразилія). — Уся краєва 
преса, що тепер стоїть під сильним впливом уряду, 
попирає заќлиЌ президента Рузвелта до миру. 

Таксамо похвально відкликується преса Ко-
льомбії, Перу, Еквадору й Чілє. Президент Кольом-
бії насѓўпіѓв'-з-пўоличною за^івокНто" президента 
Рузвелта, а президенти Уругваю, Куби, Перу й Бра-
зилії вислали Рузвелтові гратуляційні телеграми за 
його заклик до Гітлєра й Бенеша. 
УРЯД ОСТЕРІГАЄ ПЕРЕД ВИЇЗДОМ ДО ЕВРОПИ. 

ВАШИНГТОН. — Департамент стейту остерігає 
американців перед небезпеками подорожування по 
Европі та радить їм здержатися з подорожжю до за-
ведення сталого миру. 

Уряд займається живо питанням привозу до 
Америки американців, що знаходяться в Европі. Ви-
їзд американців з країв, загрожених війною, викли-
кав недостачу місць на кораблях. Уряд вислав для 
їх перевозу два воєнні кораблі. 

Зате число осіб, що виїздять з Америки в Ев-
ропу, вже сильно обнизилося. 

ПРОПОНУЄ „МИРОВУ ЄДНІСТЬ". 
ВАШИНГТОН. — Уряд південно-американської 

реиублики Перу вислав до американського уряду 
ноту, в котрій підкреслює потребу обєднання амери-
канськвх держав для вдержання миру між собою та 
проти поширення європейського конфлікту на а-
мерикамський континент. 

, ПРОПАГАНДА ЕВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ 
В АМЕРИЦІ. 

ІІЮ Й'ОРЌ. — Катерїн Марджорі, шотляндська 
иосолка до бритійського парляменту, виголосила 
'уѓ перед Союзом Англійської Мови відчит про СЙ-
туацію в Европі, в котрім закидала Гітлєрові, що 
він представляє невірно положення судетських нім-
Ців у Чехословаччині. Вона радила не вірити в за-
певііення Гітлєра, що жадання щодо Судетів'це йо-
Г0 останнє домагання в Европі, бо, мовляв, Гітлєр 
хоче добитися до нафтових теренів Румунії та бага-
тих земель над Чорним морем. 

Чеські й словацькі організації плянують у Ню 
ЙОрку вуличну демонстрацію. 

ВОЄННЕ НАПРУЖЕННЯ ВІДБИВАЄТЬСЯ НА 
НЕРВАХ В АМЕРИЦІ. 

ОРЕНДЖ (Ню Джерзі). — У місцевому шпита-
ті поповнив самогубство через повішення Маќс 
Вальд,, німецький воєнний летун, що воював у сві-
товій війні. Його лікарі кажуть, що напружена ев-
роиейська ситуація р'озбила йому зовсім нерви. 

У місті Ленкестер, Па., знайдено 35-літню Марію 
Мукенталєрову, ўроже`нќў Німеччини, як лежала ко-
ло радія з підрізаним горлом. ЃТо розсліді коронер 
чаявив, що вона була сильно розстроєна журбою за 
свою родину в Німеччині, котру недавно відвідувала, 
та що сама підрізала собі горло, вислухавши про-
мови Гітлєра. 

МОЛЯТЬСЯ ЗА МИР. 
ДОВЕР (Ню ДЖерзі). — Посадник цього міста 

зарядив, щоб населення міста здержало в пятницю 
в полуднє всю роботу на одну хвилину й помолилося 
за мир в Европі. - і 

В ріжних містах ріжні церкви зарядили постійні 
Иолитви за мир. 

ОСТАННІ ВІСТІ 
ЧЕЙМБЕРЛИН ЗВЕРТАЄТЬ-
СЯ ДО ПАПИ РИМСЬКОГО 

І МУСОЛІНІЯ. 

ЛОНДОН. — Премієр Чейм-
берлин звернувся з проханням 
до папи римського і Мусолі-
нія, щоб вони `вжили своїх 
вплив'ів в ціли вдержання на 
світі миру. 

ЛИСТ ГІТЛЄРА ДО ЧЕЙМ-
БЕРЛИНА. 

ЛОНДОН. — Гітлєр вислав 
до Чеймберлина листа, в яко-
му говорить, що останні аргу-
менти чехів за мирне розвя-
зання судетського питання не 
містять у собі ніяких фактів, 
над якими можна би було на-
віть дискутувати. Він іще раз 
твердо зазначив, ідо стоїть на 
своїх умовах. Та заразом у то-
му листі говорить, що вѓін ні-
коли не хотів самих чехів і го-
тов гарантувати непорушність 
етнографічної території чехів. 

ДАЛЬШІ ПРИГОТУВАННЯ 
ДО ВІЙНИ. 

ЛОНДОН. — Англія далі го-
рячково готується до війни. З 
Бритійського -Музею та з ін-
ших галєрій образів, а також 
з ріжних музеїв, почали поспі-
шно вивозити дорогі експона-
ти та складати їх у безпечне 
місце. 

НІМЕЧЧИНА СТЯГАЄ СВОЇ 
КОРАБЛІ. 

БЕРЛІН. — Німецькі кораб-
лі дістали прнказ негайно вер-
татися до домашніх портів. 
Кораблі „Европа" і „Бремен'" 
завернулися з широкого оќеа-
ну назад до Німеччини. З Ню 
Йорќу виїхали нагло два ні-
мецькі кораблі, лишаючи па-
сажнрів, які мали на них їха-
тн до Европи. 

ГІТЛЄР ПРОПОНУЄ НАРАДИ ЧОТИРЬОХ 
ДЕРЖАВ. 

БЕРЛІН. — Гітлєр вислав запрошення до Ан-
ґлії, Франції й Італії, щоб їх представники зїхалися 
в найближчому часі в Мінхені в ціли наради над те-
перішнім міжнароднім положенням. Уряди пазва-
них держав відразу приняли запрошення. 

У ВАШИНГТОНІ МАЮТЬ ДОБРУ НАДІЮ. 
ВАШИНГТОН. — В американських урядових 

колах вістка про наради чотирьох держав, скликані 
Птлєром, викликали велику надію на відвернення 
війни і на полагодження судетської справи мирним 
шляхом. 

МУСОЛіНІ ГОВОРИТЬ, ІЗ ПТЛЄРОМ. 
РИМ. — Мусоліні говорив телефоном із Гітлє-

ром і просив його, щоб він на 24 години відтягнув 
загальну мобілізацію. Гітлєр на те згодився. 

ЩЕ ОДНА ПРОПОЗИЦІЯ З БОКУ АНГЛІЇ. 
ЛОНДОН. — У достовірних колах говорять, що 

англійський уряд вислав Гітлєрові пропозицію, що 
на якийсь час англійські й французькі війська зай-
муть судетську територію, а потім ступнево відступ-
лять її німцям. Англійський уряд очікує на це від-
повіди. 

ФРАНЦІЯ ТАКИ ЗАРЯДИЛА ЗАГАЛЬНУ 
МОБІЛІЗАЦІЮ. 

ПАРИЖ. — Не звертаючи уваги на спротив пар-
ляментарної мелшости, французький уряд таки за-
рядив загальну мобілізацію.французької армії. 

ПАРЛАМЕНТ РАДИТЬ. 

ЛОНДОН. — Англійський 
иарлямент нараджується над 
міжнароднім п о л о ж е н н я м . 
Чеймберлин здавав звіт зо 
своєї політики, відчитуючи всі 
листи, які були між ним і Гіт-
лєром. Коли Чеймберлин ўвій-
шов до парляменту, всі посли 
повставали з м'ісць і справили 
йому велнчизну овацію, даю-
чи тим доказ, що стоять за йо-
го політику. 

ПРИГОТУВАННЯ У ФРАНЦІЇ. 

ПАРИЖ. — Премієр Далядіе 
виголосив до французів через 
радіо промову на взір Чейм-
берлина. Французькі галєрії 
образів, головно Лювр, почали 
поспішно вивозити свої до-
рогі експонати. Пограничне 
місто Страсбург майже зовсім 
опустіло. 

НОВИЙ СПАДОК СТЕРЛІНГА. 
НЮ ЙОРЌ. — На нюйор-

ській біржі зазначився новий 
спадок англійського фунта 
стерлінгів. 

f 

ПРОБУЮТЬ ПОЛАГОДИТИ 
СТРАЙК ВІЗНИКІВ. 

Робітничі іонії; візників вџџ-
піжпнх авт у Ню Йорќу при-
няли умови полагодження 
страйку, ирсдложеиі міським 
посадником Ля Гвардією, але 
власники ще вагаються. Як ли-
ше умови приняли юнії в Ню 
Йорќу, негайно на страйк виі'і-
шли візники вантажних авт у 
Ню Джерзі. Юнія каже, т о 
там застрайкують 15,С00 ро-
бітннків. 

МАДЯРЦІИНА ЗГОЛОШУ-
ЄТЬСЯ ДО УЧАСТИ В СВІ-

ТОВІЙ ВИСТАВќ 

Барон Карло . Кручіна, ма-
дярський комісар для Світової' 
Вистави в Ню Йорќу в 1939 
році, підписав з виставовою 
ќdpnopa-цією угоду про участь 
Мадярщини в цій виставі. 

ПОДАТОК НА KOW ОДНО-
ОСШНУЖ1В. -

„Известия" з 1. 9. подають, 
що одноосібникам мають вру-
чувати платні накази податків 
на коні до 20.9. кожного року. 
Коли хтось не заплатить по-
датку в призначенім реченці, 
то його тягнуть за те до суду; 
а за' кожний день стягають 
0.1% усієї податкової `суми. 

КІНЕЦЬ ПЕРЕГОВОРІВ. 
Радіова фотографія зо сцени, як бритійський 
премієр Чеймберлин покидає готель Дресен у 

- Годесбургу, в Німеччині, по конференції з канц-
лєром Птлєром. За ним іде німецький міністер 

j заграничних справ, йоахім фон Рібентроп. Цю 
світлину переслано телефоном до Лондону, а 

звідти^до`Ню' Йорќу. — 

ЧЕЙМБЕРЛИН ВИСКАЗУЄ МАЛУ 
НАДІЮ 

ЛОНДОН. — Премієр Чеймберлин виголосив 
через радіо промову до цілого світу, а головно 
до мешканців бритійської імперії. В тій промові 
він сказав, що положення являється мало надійне. 
За це він винував Гітлєра. Говорив, що дуже його 
здивувало це, що Гітлєр другий раз поставив далеко 
більші домагання, ніж передтим. Проте Чеймберлин 
зазначив, що він готов і третій раз їхати до Гітлє-
ра, колиб це щонебудь помогло. Але, як сто'ять 
справи тепер, така поїздка нічого не принесе. Чейм-
берлин говорив, що коли якась особа, чи цілий на-
рід, хоче домінувати над світом, то таку особу, чи 
такий .нарід, треба спинити. Проте він зазначив, 
що,буде докладати всіх зусиль, щоб в останнім мо-
менті врятувати мир. В тій промові він.закликав до-
бровольців до армії, а також завзивав усіх бритій-
ців, щоб виконали те, що до них належить. 

АНГЛІЯ МОБІЛІЗУЄТЬСЯ. 
ЛОНДОН. — Англійський король видав заяву, 

що нині існує в Англії надзвичайний стан. Така за-
ява — це останній крок перед виповідженням вій-
ни. Заразом Англія зачала переводити загальну мо-
мібізацію. Покликано коло 60,000 резервових мо-
ряків. Усі пристані приспособляються до вимог 
війни. 

ПОБОЮЮТЬСЯ ПРИСПІШЕННЯ ВІЙНИ. 
ЛОНДОНІ—В урядових колах побоюються, що 

Німеччина може приспішити виповідження війни і 
замісць у суботу, може вмаширувати в Чехословач-
чину відразу. 

ЧЕРЕЗ БЕРЛІН МАШИРУЮТЬ ВІЙСЬКА, 
БЕРЛІН. —: Впродовж трьох годин маширували 

через Берлін військові частини, вивінувані в най`мо-
дернішу зброю і'Тґовзи.' ГТеред палатою Гітлєра во-
ни складали дефіляду. З Берліну вони помашіфу-
вали в невідомім напрямку. 

ХОЧУТЬ, ЩОБ МУСОЛІНІ СПИНИВ ГІТЛЄРА. 
ПАРИЖ. — У французьких колах є чутка, що 

Франція, вкупі з Англією, звернеться до Мусолінія 
з проханням, щоб він ужив свого впливу і спинив 
Гітлєра в його загонистих плянах. 

ІТАЛІЯ СПОКІЙНА. 
РИМ. — Італійський уряд дотепер не зробив ні-

чогісінько, що вказувалоб, що Італія готується до 
війни. Покищо покликано тільки маленьке число 
резе,рвових фаховців. В італійській пресі є таке 
переконання, що війну в останнім моменті таки 
вдасться відвернути^ 

ВОРОШИЛОВ ПОЇХАВ НА ДАЛЕКИЙ СХІД. 
МОСКВА. — Маршал Ворошилов нагло Виїхав 

на Далекий Схід. Совєтська преса висказує побо-
ювання, іцо там виринає небезпека. Замітне те, Що 
в останні`х тижнях ні словечком Ніде не ЗЃадується 
імени маршала Бліхера. Догадуються, що він „злі-
квідований". В удінському районі розстрілено 6 ви-
соких урядовців як „троцькістів". 

. ВОРОХОБНІ В СОВЄТСЬКІЙ УКРАЇНІ. 
КИЇВ'. — У винницькій окрузі вибухлтт селянські 

ворохобні. В хліборобському колективі імени Ста-
ліна селяни відмовилися видати збіжжя еоветській 
реквізиційній комісії і намагалися виконати самосуд 
над членами тої комісії. Кипіння на тлі збіжевях 
реквізицій перекинулись на Київщину й цілу Ліво-
бережну Україну. В Бершаді намагалася совєтська 
влада забрати людям 12,000 сотнарів збіжжя. Тоді 
юрба селян ви`ступила чинно проти влади і гфийѓшло 
до крівавих сут`ичок, що перемінилися в револьту. 
На місце тих подій вислано негайно війська,, щоб 
здавити револьту. Ворохобні появляються етихій-
но по всіх місцевостях. 

Новобранці, Що мали відїздити до гарнізонів у 
середущій` Росії, збунтувалися на стацѓї Ромодасн, 
Полтавщина, виповіли послух, розброїли залізнимў 
сторожу, ўладили віче та рішили, що відбудуть "вій-
ськову службу тільки в Україні. Наспів відділ ГПУ, 
дійшло до перестрілки, в якій згинули- ПО ОбОХібО-
ках по кілька людей. Ромодан окружений відділами 
ГПУ. 
ПОЛЬСЬКА ВЛАДА ВДАРЯЄ В „РІДНУ ШКОЛУ4'. 

ЛЬВІВ. — Польська влада видала нахабний роз-
порядок у відношенні до українського приватвого 
шкільництва: вона приказала, що в усіх українських 
приватних школах, удержуваних українськими гріш-
ми, мають учити історії і польської мови вчителі 
поляки. Ті вчителі поляки будуть не тільки викрив-
лювати душу української молоді, але українці сво-
їми грішми будуть оплачувати їм прожиток. У той 
час усі українські вчителі будуть конати з голоду 
без посад. 
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З А № КУЛЬТУРНО! 
АВТОНОМІЇ УССР 

: (2) 
Центральний комітет кому-(Успенський (бувший чекіст в 

ЩЕ ОДИН КРОК ДО ВІЙНИ? 
Багато людей у світі сподівалися, що німецький 

канцлер Гітлєр зробить у своїй понеділковій промо-
ві остаточний' крок до війни, себто просто випо-
вість війну Чехословаччині. Ці люди показалися 
злими пророками, бо Гітлєр війни не виповів. Одт 
наче не показалися вони зовсім злими пророками, 
бо Гітлєр зробив цею промовою вражіння, що він 
робить усе до війни потрібне з винятком самого ви-
повідження війни. 

Передовсім він підкреслив ультимативно свої 
домагання до Чехословаччини віддати Німеччині су-
детські краї. Він признався, що вже не має більше 
терпцю справу довше проволікати та що хоче як-
найскоршого її полагодження. Він заявив, що, як 
Чехословаччина не виповнить негайно його дома-
гань, то Німеччина піде на неї з війною. До цього 
додав опис великої мілітарної сили, розбудованої 
Німеччиною, та опис національного обєднання нім-
ців, що цю си'лу підпирає. 

Далі Гітлєр старався представити європейську 
ситуацію як корисну для себе. Він вказав на певну 
приязнь Італії. Він назвав Мусолінія своїм особи-
стим великим приятелем і запевняв Мусолінія, що 
якби подібна ситуація трапилась Італії, то Німеччи-
на не вагаласяб їй помогти. 

Іншою союзницею Німеччини Гітлєр представ-
ляв Польщу. Гітлєр трактував Польщу з її 33 міліо-
нами душ населення як велику державу, що її зни-
щити Німеччина не може й думати. Він заявив, що 
така держава мусить прямувати до моря. Не зважа-
ючи на боротьби національностей і малих расових 
груп у Польщі, Польща й Німеччина це два народи, 
що певно будуть жити, бо один одного не можуть 
знищити. Гітлєр висказував свою радість з того, що 
в Польщі нема демократії, що там править одна лю-
дина, як у Німеччині. Завдяки цьому Гітлєрові й 
було можливо порозумітися з Польщею. 

Далі Гітлєр представляв свою добру волю в по-
лагодженні напруження між Німеччиною, з одного 
боку, та Англією й Францією, з другого. Він видно 
хотів викликати вражіння, що хоче з усіми жити 
в згоді. 

Гітлєр видно рахувався з поширеним у світі 
страхом, що його домагання до Чехословаччини не 
останні домагання, себто що за ними підуть інші. 
Тому Гітлєр запевняв, що домагання до Чехословач-
чини це останні домагання, в Европі. Він осуджував 
прилучення „карпатррусских" і українців до Чехо-
словаччини, але запевняв, що цікавиться лише до-
лею німців. 

Ці обмеження домагань і запевнення бажання 
миру повинні би властиво викликати в світі вижи-
дання миру. Наскільки можна судити з газетних 
донесень про вражіння на уряди держав, вражіння з 
промови було противне. Уряди добачують у ній іще 
одно підготування до війни. Вони дивляться на си-
туацію так, що Гітлєр лишив для мирних перегово-
рів лише маленькі двері. В подібний спосіб оцінили 
промову й провідники бизнесу, як це видно з реак-
ції біржі. 

містичної партії в Москві, очо-
лений генеральним секретарем, 
має через свою партійну га-
лузь в УССР обласні, районо-
ві, міські, сільські та інші пар-
тійні секретаріяти і комітети 
по цілій території підсовєт-
ської України. . Центральний 
Комітет комуністичної партії 

Оренбургу і сьогоднішній ко-
місар внутрішніх справ у Ки-
єві), Яченін (прокуратор УС-
СР), Ключков (начальник мі-
ліції УССР), Ушкалов (комі-
cap лісової промисловости) і 
т. д. Нарешті виконуючим о-
бовязки голови Центр. Викон. 
Комітету УССР став (замісць 

це найвищий орган москов-!усуненого Г. Петровського) 
сько-большевицької диктату-ітеж неукраїнець, Андреєв. Те 
ри. Центральний Вик'опний Ко-і саме явище спостерігаємо і в 
мітет УССР з його обласними частинах червоної армії, які 
та районовими експозитурами розшатовані на терені УССР, і 
відтрає лише скромну ролю ССРЄД червоної чорноморської 
посередника між партійним і фльоти і скрізь деінде. Зайво 
державним апаратом. Бюро- тут наводити назвища тих усіх 
кратичний апарат больше-
вицької окупації в Україні о-, 
чолений Радою Комісарів, що 
складається з безпосередньо 
підлеглих центральним коміса-
ріятам у Москві репрезентан-
тів совєтських установ для 
справ краєвого значіння. Всі 
справи з істотно-політичним 
значінням виключені з компе-
тенції совєтсько-українськоі 
Ради Комісарів і вирішуються 
— одностайно для цілого СС-
СР — в Москві. Загострення 
централістичного тиснення Мо-
скви супроти УССР настрло о-
собливо з початком біжучого 
року, коли в Києві зявився ио-
вий намісник Москви, Нікіта 
Хрущов, що в ролі першого 
секретаря ЦК комуністичної 
партії в УССР перебрав найвн-
щу владу в підсовєтській У-
країні. За Хрущевом, який 
у Києві зосередив у своїх ру-
ках також функції секретаря й 
обласного та міського партій-
ного комітету, перебрали вла-
ду в областях УССР дальші 
неукраїнці: Фьодоров — у 
Чернигові, Власов — у Камян-
ці Подільському, Осіпов — у 
Харкові, Сафронов — у Пол-
таві, Телєшов — в Одесі, Ста-
ригін — у Миколаєві, Щерба-
ков і Любавін — на Донеччи-
ні, Борісов — у Тирасполі і т. 
д. На чолі Ради Комісарів у 
Києві став москаль з Чернигів-
щини, Демян Коротченко (в), 
який подібно до Хрущева був 
свого часу актиним чекістом. 
На місця усунених комуністів 
українського походження при-
йшли до комісаріятів у Києві 
здебільшого неукраїнці з по-
ходження. Вистарчить тут на-
звати такі назвища, як, напр. 

неукраїнців, які в сучасній до-
бі очолюють головні політич-
ні, господарські, культурні та 
інші уряди й установи в УССР. 
Але колиб хтось може хотів 
скласти "список тих комуністів 
українського походження, які 
покищо на чільних станови-
щах в УССР залишилися, то 
він не мусів би особливо на-
магатйся, бо список той не 
є великий. Комуністична пар 
тія' має в УССР приблизно 
165,000 членів, себто пів про 
центу загальної скількости на-
селення УССР. Абсолютну 
більшість цих комуністів скла-
дають або зайшлі елементи 
(москалі і жиди) або помо-
сковлені українці у великих 
промислових осередках. Офі 
ційна совєтська статистика 
подає, що 20. квітня біжучого 
року мала комуністична пар 
тія на Харківщині 41,875 чле-
нів. Ця скількість складає 0.7 
проценту загальної скількости 
населення цілої Харківщини 
(понад 6,100,000 душ). А. Хар-
ківщина є одною з найбільш 
промислових і помосковлених 
областей України! 

Колиж такий характер і 
склад органів московсько; 
большевицької диктатури в 
підсовєтській Україні, то чи 
доцільно взагалі говорити про 
розвиток української культу-
в УССР? Московсько-больше-
вицька фразеольогїя твер-
дить, що большевизм запрова-
джує „соціялістичну змістом і 
національну формою" культу-
ру. Як це на ділі виглядає? 
Відповідь на це питання подає 
нам щоденна совєтська преса 
і вся видавнича продукція 
УССР. 

Що національна мова є о-
сновоположною підвалиною 
національної культури, призѓ 
нали давно вже й самі боль-
шевики, коли приступили до 
штучного й примусового на-
ближування української мови 
до мови російської. Засмічу-
вання української мови мо-
сковськими виразами й наси-
лування духа української^ мо-
ви провадить Москва на те, 
щоб з мови багато міліоново-
го українського народу зро-
бити діялєкт краєвго значіння 
Для цієї мети працює невпин-
но урядове совєтсько-україн-
ське мовознавство, кермоване 
в сучасній добі переважно не-
українцями. Наука в УССР ві-
дірвана від' національно-укра-
їнської дійсности. Колишня 
„Всеукраїнська" (пізніше .„У-
країнська") Академія Наук у 
Києві втратила свою академіч-
ну автономію вже в 1935 році, 
коли була перетворена в „Ака-
демію Наук УССР". її службо-
во-пропагандна діяльність ви-
значена фактом підлеглости 
як Раді Комісарів у Києві так 
і Академії Наук СССР. Низка 
наукових Інститутів Академії 
Наук УССР була зліквідована 
на весні біжучого року. . В 
травні ствердила докладно со-
вєтська преса, що Київська А-
кадемія Наук не має кадр нау-
кових аспірантів. У червні за-
повіджена повна реорґаніза-
ція Академії, яку власне в су-
часній добі — з а наказами з 
Москви —-. переводять. 

Запроваджена перед роками 
в підсовєтській Україні одно-
стайна для цілого СССР систе-
ма шкільництва і навчання до-
повнена перед кількома міся-
цями обовязковіегю навчання 
російської мови в усіх неро-
сійських школах УССР. Вимо-
га вивчення українцями росій-
ської мови і літератури зро-
стає в УССР відповідно від 
переходу від початкової шко-
ли` до середньої (7- і 10-клясо-
вої) та від середньої до висо-
кої. У всіх старшинських і в 
більшості високих шкіл в У-
ССР відбуваються виклади 
майже виключно мовою росій-
ською. Ще більше помітне ма-
сове запроваджування росій-
ської мови в УССР в пресі, в 
книжковій продукції та в ми-
стецтві. 

розвідчики і ворожі аґенти в 
ролі вовків. Але обачне Ґепеу 
розкриває кожну (і неминучу 
в совєтському творі!) змову, 
жорстоко карає ворогів і при-
водить свєтського обивателя 
до щасливого кінця дії. Це — 
перша рецепта для совєтсько-
го „гепі енд-у" в літературі. 
Колиж твір присвячений ми-

нувшйні, то її звичайно` малю-
ють в УССР на тлі п'одій .$ 
1918—1920 р. Тоді замісць Ге-
леу зявляється при кінці со. 
вєтського твору „москаль 
чарівник". Це — червона ар-
мія, яка невідмінио розбиває і 
нищить усіх ворогів та цим 
причиняється до щасливого 
закінчення твору. 

(Дальше буде). 

^ 
Володимир Островський. 

ПІД ЗНАМЯ ХРЕСТА 
ПОВІСТЬ 

з часу охрещення Руси-України в 988 р. 
23) 

Враз княгиня підвелася й 
замахала до юрби рукою, ви-
билскуючи дорогими перстеня-
ми й бранзолєтами. Люди, по-
бачквши це, мало не ошаліли з 
радости: , -

— Слава!... Слава!... — гре-
міло, аж Дніпро здрігався. 

Похід від пристани на Дні-
прі до княжого терему був ду-
же величний. Попереду похо-
ду сурмачі голосно трубили 
в турові роги. Перший їхав 
князь Володимир на білім ко-
нг` в шоломі й кольчузі, при-
критій поверх багряною на-
горткою. За князем у битій 
сріблом грецькій колясі їха-
ла княгиня в розкішнім зеле-
нім оксамітнім плащі, прикра-
шеиім' самоцвітами, і в отро-
ченій соболями` шапці. За кня-
гинею йшло, все в чорному, 
грецьке духовенство та визнач-
ні громадяни Києва й бояри в 
бойовій формі. А позаду кіль-
касот осіб добірної княжої 
дружини. З одного й з дру-
гого боку князя, коляси, знат-
них людей і дружинників ішли 
всі зо смолоскипами. 

Кияни не могли стямитись 
від захоплення цею величною 

нічною картиною й увесь шлях 
вкривали громами: 

— Слава! 
Довго вночі горіли в цілому 

Києві великі костри, чути бу-
ло пісні й веселі вигуки. Не 
лише „дітські" й цивільна мо-
лодь бавилися на вулицях і 
майданам, збираючись юрба-
ми біля вогнів; навіть старші 
люди повиходили з хат поди-
хати теплим свіжим повітрям 
перших серпневих днів. 

Вівіян, Ол'ена й Тихоша дов-
го сиділи на ґанку Олениної 
„одрини"1-), прислухувалися до 
гомону в Києві, насолоджува-
лися світлом численних ко-
стрів і весело розмовляли. 

Враз Олена забалакала не-
спокійно: 

— Ти^оше! Чи не боїшся ти, 
що погани будуть відмовляти 
людей від хрещення? 

— Напевно будуть відмов-
ляти. 

— Мені здається, що спра-
ва піде нелегко: поки будуть 

j стояти на горах ідоли, як зна-
мена старого поганства, поки 

Iа) Одрина лгч мешкальна кімната, 
тісніше —. спальня, 

їхнього місця не займе хрест, 
у Києві не буде спокою: по-
ганство буде жити далі. Щоб 
раз скінчити з ним, ідолів тре-
ба знищити. 

Тихоша мовчав. 
— Чому не відповідаєш? — 

ще неспокійніше спиталася 
Олена. 

— Душа людська — це тем-
на ніч. Хто знає, що в ній ді-
ється? Треба памятати, що 
навіть мертві боги — все ще 
для поган будуть богами. І 
чи не будуть вони ще більше 
любити мертвих богів? Чи не 
кричалиб: „Володимир нищить 
наших богів!" І чи не пішлабі 
нова пря13) між людьми? 

І — Боярин каже правду — 
відізвався Вівіян. — Можна 
більше нашкодити, ніж помог-
ти. 

—. Так, — згодився Тихоша 
з Оленою — ідолів треба знн-
щити, щоб нікому й у голову 
не приходило, що поганство 
може вернутись. Але зробити 
це треба дуже розумно. 

Раптом Тихоша засміявся. 
Вівіян і Олена глянули на 

нього збентежено. 
— Знаєте, чого я сміюся? 

Перунові й у голову не при-
йшлоб, що він належить до 
мене. А він справді мій. Князь 
подарував його мені і я можу 
зробити з ним, що захочу. 

— Можеш знищити його? 
— зраділа Олена. 

--Так, ^але князь узяв від 

мене слово, що моя рука не 
доторкнеться до нього, поки 
не охрестяться кияни. 

Раптом загреміло. І 
— Ха-ха-ха! — весело смі-

явся Тихоша. — Це Перун ля-
кає мене. Не знає бідолаха, що 
я вже не боюсь його. 

Вівіян з Оленою теж засмі-
ялися. 

МАНДРІВКА ПО ГАЛИЧИНІ ТА 
ЗАКАРПАТТІ ТОМУ СТО ЛІТ 

. - ; (-і) 
(Після вакацій тогож 1835 р. угодився йти зо мною, а Кі.інр-

Яків Головацький вибрався ський сказав: „Де ви два, там 
для продовження фільософіч- я третій, іду з вами". Ми ррз-
них студій в Угорщину й опи- прощалися з усіми зпаноми-
сує подорож туди та побут у ми; всі жалували за нами: і ѓо-
Кошицях і в Пешті,.опісля по-(сподини Гарчарка на Гавран-

18) Боротьба, сварня. 

Тихоша окинув оком небо: 
збиралося на громи й блискав-
ки. В одній хвилині в його 
голові блиснула думка, що аж 
здивувався їй. 

— Бачу, що Перун не пе-
рестане мене ляка'ти, — жар-
Тував Тихоша. — Треба йому 
показати, що минулося вже 
його панування. 

Підвівся, попрощався й 
швидко вийшов. 

Вулиці Києва пустіли: люди 
тікали перед дощем до хат. 
Тихоша відшукав своїх слуг 
і я ќстій взявся з ними до ро-
боти. Ідоли Дажбога, Сварога, 
Стрибога й .Велеса були обло-
жені сухим Деревом і соломою. 
Зробити це було легко, бо на 
вулицях уже нікого не було. 
Ще за кілька хвилин полумя 
під ідолами заграло від вітру 
й за короткий час пожерло 
ідолів до останньої крихти. 
Через те, що скрізь горіли 
ще костри, на пожежу ідолів 
ніхто не звернув уваги. 

(Дальше буде). 

.Літературна продукція УС-
СР втиснена на вузькі шляхи 
„СОЦІАЛІСТИЧНОГО реалізму со-
вєтського народу".`Що це та-
ке, не зумів ще ясно означити 
ні один совєтський критик. У-
рядове розуміння „соціялі-
стичного реалізму" вимагає 
наслідування М. Горкого. За 
офіційною літературознавчою 
тезою, в УССР має українська 
література завдячувати своє 
надбання російській літературі 
та її таким репрезентантам як 
Пушкин, Некрасов, Державін і 
інші. Керована з Москви 
„Спілка совєтських письмен-
ників України" є політично-лі-
тературним Ґепеу підсовєт-
ської України, в якому виз-
начають теми, сюжети і спо-
соби писання творів україн-
ською мовою. Який характер 
має вся та т. зв. „література", 
показує найновіша „епопея 
совєтського патріотизму" (за 
висловами урядової критики), 
яка має заголовок „Я син тру-
дового народу" і якої автором 
є москаль з Одеси, Валентин 
Катаєв. Це повість, у якій 
большевицька пропаганда ма-
лює успіхи червоних партиза-
нів у 1918 році. Як звичайно 
в сучасному совєтському пись-
менстві, закінчує „гепі енд" 
також і повість Катаєва. Во-
роги большевицької Москви 
розбиті! На таке закінчення 
совєтського твору має сучасна 
урядова література в УССР 
дві рецепти. Коли в творі змаг 
льована сучасність, то в ролі 
янгола-примирника виринає 
при кінці твору... Ґепеу. Біль-
шісТь сюжетів сучасних совєт-
ських повістей і новель побу-
дована в дусі т. зв. „соціялі-
стичного реалізму" — в той 
спосіб, що в дії твору " прий-
мають участь крім совєтських 
героїв-овечок також шпигуни, 

ворот у рідні сторони): 
Одного осіннього ранку 

(1834 р.) я з моїм братом Іва-
ном і ще двома товаришами 
перейшов Городецьќў рогачку 
(у Львові). Мої річи, що їх 
товариші перенесли ігерез 
греблю до села Зимна Вода, я 
звязав у клуночок, розпрощав-
ся і пішов пішки. Мене здо-
гонила фірманська будка та 
підвезла до містечка Городок, 
чотири милі від Львова. Я за-
ночував у гостинниці й не хо-
тів далі їхати гостинцем до 
Перемишля, а пішов бічними 
дорогами у сторону Карпат на 

ній (себто Воронячій) вулиці, 
і професори академії,, і навіть 
родина графів Форгача. Сір-
мая і барона Барчая, куди ми 
мали доступ. В аристократич-
них колах уважали нас більш 
освіченими і більш розвинени-
ми, ніж місцеві студенти або 
галичани з близьких карнат-
ських окраїн (ґура.ті). Ті ції-
ховувалнсь у монастирських 
гімназіях, а не знали навіть 
німецької мови, не читали ні-
чого і з ними годі було гово-
рити про історію, фільосо-
фію, політику й ін. Нас шану} 
вали і любили навіть арнсто-

захід. Так дійшов я до Сяно-;крати за нашу поставу, само-
ка, ДуклІ, до самої границі. 
На границі зажадав від мене 
урядник т. зв. Драйсіґамту 
пашпорту. Я показав атестат. 
Він сказав: „Оне Пас ґеген Зі 
гір ніхт дурх" (Без пашпорту 
ви тут не перейдете), тепер го-

певність і давіть свого роду 
шляхотну гордість, коли вер-
ховинські галичани або поля-
ки виявлялись дуже простими 
підлизайками. 

Трицять шість миль до сто-
личного міста Пешту ми прой-

стрий приказ, не вільно". Я шли пішки. В березні (1835) 
вернувся до найближчого села (було вже досить тепло, та на 
та хотів перейти кудинебудь'степових полях весняний вітер 
границю, лише боявся, що'дув нам у вічі. Ми минули Си-
зустрінуся з граничною сторо-ІКеїв, Мишќівці, Яґер (Ерляв), 
жею. Блукаючи лісовими гір-іГеделє і вкінці дійшли до мс-
ськими стежками, я зустрівши. В Пешті життя дорожче 
словака, що йшов до Дуќлі з'ніж у Кошицях. В перших 
решетами на ярйарок. Я став' днях я зайшов до славіста 
його розпитувати, куди доро- Івана Коляра, що стрінув мене 
ѓа; він пояснював мені: „Горі дуже привітно. Він давав мені 
валалом, долу пєшніком" (го- читати книжки, зазнайомив 
рі селом, долі стежкою), та я мене з іншими вченими, слова-
не міг рішитися йти сам. З ками Гордою й Ќўзманим, хор-
т^удом я вговорив його, щоби ватом Курелаиом і видавцем 
перепровадив мене через гра- „Сербської Матици", сербом 
ницю. Він не хотів; казав, що Павловичем, купцем і серб-
втратить ярмарок. Я обіцяв ським Меценатом Миловуком. 
ного винагородити, давав три 
цванціґери, чотири—мало;кін-
ці він виманив у мене девять 
цванціґерів і перепровадив на 
Мадярщину. „Тепер можете — 
сказав він -т- сходити всю 
венґерську землю і ніхто від 
вас не зажадає пашпорту. 
Дзяк (себто студент) і немеш 
(пан, шляхтич) усюди свобід-
ний". Я дійшов вкінці без 
більших пригод до Кошиць. 
Тут знайшов я товаришів, Ка-
литовського, Могильницького, 
Калинського й ін. Вони прий-
няли мене на свою кватиру. 
Лекції викладали у кошиць-
кій академії, як і в університе-
ті в Пешті, латинською мовою. 
Ми скоро привикли. Я зазна-

Я головно заприязнився з 
сербськими студентами: Юрі-
єм Петровичем (то видавав 
пізніше сербський ілюсгрова-
ний часопис), Ніколичем, По-
повичсм і ін. Я читав сербські, 
словацькі,' чеські - книжки, 
вчився словянських наріч. Зіі"-
чатку ми не розуміли один 
одного і говорили по латнії'; 
ськи або по німецьки. 

Я порадив, щоб усякий л 
нас говорив своєю мовою, бож 
ми всі брати словяни і стидно 
нам порозуміватися чужими 
мовами. Зиочатку ми не розу-
міли один одного, або розумі-
ли зле, головно коли хто 10-
ворив скоро. Та зчасом ми все 
ліпше призвичаюватись і по-

иомився потрохи з мадяр- малу я довів до того, шо міг 
ською мовою, а словацьку І розмовляти по сербськії та по 
присвоїв собі зовсім. Міщани 
майже всі були словаки. Я за-
писав собі кількадесять пісень 
народніх. Та мені .тут було за-
мало простору; я хотів піти 
у глиб краю. Після іспитів я 
сказав товаришам, що не ду-
маю оставатися тут, а на дру-
гий курс піду до Пешту. Ка-
литовський, якому наскучило 
жити у провінціяльнім місті, 

словіньки. Жилось мені довоп 
гарно, всеж таки не так, як у 
ріднім краю. Я тужив за рі-і-
ним краєм, усюди мені бую 
скучно, тісно. В такім настрою 
я написав поезію „Туга по ро; 
дині" (надруковану у .‚Вінќ` 
в II. томі), яку помістив Гср-
белі, у свому збірнику „Поезія 
словян". 

(Кінець буде). 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
Отсим подається до відома, що 

ДНЯ 1-ГО ЖОВТНЯ 1 9 3 8 РОКУ 
: :: : відбудуться : :: : 

В НАРОДНІМ ДОМІ, 760 СТЕЙТ СТ., ПЕРТ АМБОЙь Н. ДЖ. 

$Ж З Б О Р И ,С^И. 
УРЯДНИКІВ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ З ПЕРТ АМБОЙ, 
КАРТЕРЕТ, НЮ БРОНСВІК, САВТ ПЛЕИНФІЛД, ІЗЕЛІН, 
у справі СОЮЗОВОГО ДНЯ, який відбудеться 23-го жовтня 
1938 р. в Перт Амбой, Н. Дж., в українській галі, 766 Стейт Ст. 

Проситься усіх урядників прибути конечно на згадані 
збори, на яких будуть обговорені також і інші Союзові 

- Іван Ваверок, гол. радний У. Н. Союзу. справи. 
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З ДНЯ 

ДОБА ХОМЯКІВ. 
Зо всіх європейських 

міст доходять до нас чут-
ки, що там будують про-
тибомбові й протигазові 
сховки. Англійський уче-
„'‚ііі Голдейн радив, що 
коли люди хочуть схова-
тиоі перед великою бом-
($0ю. то мусять ритися в 
землю сорок стіп глибоко. 
Отож люди риються в ту 
святу земленьку, яка да-
ла їм' життя, а тепер хо-
чуть. щоб вона їм те жит-
тя врятувала. 

Н лондонських парках, 
де пару тижнів тому пи-
ціалися цвіти, нині неми-
лосерно машини риють 
землю. Те саме діється в 
Празі. Парижі, Берліні та І 
в інших містах. А вже не 
згадувати про фронтові 
лінії' Кажуть; що фран-
цузька фронтова лінія, 
звана Мажіно, має під 
землею цілі міста. Там є 

'військові казарми, канти-
ни. а навіть малі театри. 
Тс саме має німецька лінія 
Зіґфріда. Те саме мають 
інші військові укріплення. 

БАГАЧІ БУДУЮТЬ СОБІ 
СХОВКИ. 

Розказують, що багаті 
люди, які бажають жити 
і мають досить грошей, 
щоб собі те життя забез-
печити, ховаються десь 
далеко поза місто і в за-
тишку будують собі та-
кож підземні-замки. Утих 
замках вони мають уже 
всяку вигоду: люксусові 
меблі, великі кімнати, гар-
не освітлення, враз з оздо-
ровними иромінями. Ма-
ють також чимало запасів 
ќпеня, себто повітря, ну і, 
само собою зрозуміле, чи-
мало запасів харчів, а та-
кож напитків. На випадок 
катастрофи вони там за-
ховаються разом зо сво-
їми родинами і прислугою 
та будуть спокійно ждати, 
аж хуртовина промине. 
Вони можуть там сидіти 
роками. А за той^час світ 
наверха може бути пере-
верненин горі дном. Все 
може бути зрівняне з зем-
леїо, а край може вигляда-
ти мов якась сумна, дика 
пустиня. 

Ось одного вечора, чи 
ранку, переконавшись при 
помочі відповідних сейс— 
моґрафів, що наверха вже 
не ревуть гармати, ті бага-
чі зачнуть вилазити зо 
своїх сховків і оглядатися 
Довкруги: нема Парижу і 
його гарних кабаретів та 
каварень; нема Берліну, 
нема Лондону. Можливо, 
'По за довгий час вандрів-
ки вони здибають іще од-
"ого такого „хомяка", як 
вони. І, привитавшись на-
че браття, зачнуть про-

надто поважно. Всежта-
ки в них є чимала частина 
правди. Бо чергова війна 
це не буде війна армій. Це 
буде війна цілого народу 
проти іншого цілого на-
роду. Цивільне населення 
буде більше гинути, ніж 
армія. , 

Нині . ніхто добре не 
знає, які в кого є засоби 
на вбивання людей. Горо-
рилось кілька літ тому 
про те, що інжиніри ви-
думали „смертельні про-
міні". В Англії навіть ро-
били проби з тими про-
мінями і на віддаль кіль-
касот кроків вбивали ни-: 
ми щурі. Той секрет ку-
пила потім англійська ар-
мія, але чомусь незадовго 
оголосила, що цей вина-1 

хід непридатний. Та хто 
його зна, чи справді він 
непридатний, чи може на-! 
звали його таким, щоб за--
милити іншим очі? Гово-1 

І рилось у своїм часі також 
багато про трійливі гази. І 
А навіть у часі дебатуван-j 
ня в Лізі Націй один з 
приявних сказав, що „од-
на держава має такі сильні! 
трійливі гази, що мала! 
плящина цього газу може 
витруїти ціле велике мІ-
сто". 

Хто зна, які ще інші ма-
щини, прилади, гази, о-
труї і тим подібні речі прй-
думали народи? Це все 
покажеться в часі війни. 

БЕЗПЕКА В ЗЕМЛІ. і 

Люди це все передбача-j 

„інородців". Тут політика при-. їхні коннаціонали є в їхніх су-
дсржуеться іншої' рецепти: сідів також „меншинами". 
„Тисни майбутнього союзника Правда, за тими меншинами є 
твого, ворога"! І хоча ця полі- кому упімнутись. І це панівні 
тична ренепта кінчиться зви- народи роблять. В обороні 
чайно банкротством, як це не- своїх коннаціоналів, шо є мен-
біжка Росѓи й Австрія показа- шиною у сусідів, витикають 
їй. то проте її вважають пер- т и м любим сусідам саме те., 

піком сьогодні шної політичної " l o СЛМІ роблять зр своїми 
мудрости. мсіщшіійміі. ІІ:і це сусіди зви-

Чому? По таку політику чаЃшо злішѓають плечима і за-
сьогодпі найлекше робити, являють: 'Нашим меншинам 
Нона не вимагає від і(аііГиііих':живеться як у раю, а на вся-; 

кий випадок сго разів краще, 
як у гас. TVT наступають до-

можливість внладувати КЙЗИ, статистичні табелі, прав-

народів ніяких жертв, а од-
ночасно дає своїм широким 
масам 
своє 

ПАМЯТКА СВІТОВІ В 6938 РОЦІ. 
Отсю металеву капсулю, в котріЃї помішено ре-
корд сучасної цивілізації світу для вжитку меш-
канців світу за 5,000 літ від нині, спущено До 
„несмертельної криниці" на площі Світової Вй-
стави в Ню Йорќу. Направо Гвейлен, президент 
виставової корпорації, наліво Робертсон, голо-
ва підприємства Вестиштаизу, на котрого ќдні 

цесії викопано криницю. 

нсгодування, відвертає 
ЇХНЮ увагу від внутрішніх н?-у. -домагань і е,. так скагатмб. 
постійними мобілізаціГшнмп 
вправами, які в сусідніх дер-
жанах не викликують безносе-
редньо відповідного відруху. 
Іншими словами: М:ілі новоен-
ні імперійќќ, маючи в споїм 
сусідстві великих ворогі::, пб-
винніб властиво мобілізувати 
свої маси проти цих сусідів. 
Одначе це ирнвелоб завчасу 
до конфлікту. Тому' шукають 
відповідних „заступників"; най-
ліпшим „ерзацом'' чи наміст-
кою в таких випадках є „мен-
шини", за якими ніхто не у-
пімнеться, які можуть „іти на 
скаргу до Пана Бога". Таким 
чином „і вовк ситий і коза ці-
ла"; і маси заспокоєні і дер-
жави буцім мають спокій. 

Всетаки не бракує тут са-
краментального „але". Кож-
ний бук має два кінці, а кож-
на справа — два боки. І панів-
ні народи в середущій та схід-

диві її накручувані до нотре-
бн хвилини, чи пак доби за-
бріхування. (Піѓўка статисти-
кн забріхування вийшла та-
ќрж з Москви і знайшла нџ-
мало наслідувачів навіть на у-
иіверситетСьких катедрах). Бо 
І! ' " ііГісності „обоє рябоє". І ко-
лн нанр. Бразилія, йдучи за 
європейськими псршовзорамп, 
закинула петлю на піню „іно-
родцям", то всі європейські 
панівні народи, які мають там 
своїх коннаціоналів; вдарили 
на тревогу, заявляючи, шо та-
ка політика їм попросту не-
зрозуміла, „бож вона зверта-
ється проти наіісутнішпх інте-
ресів самої Бразилії". Так то в 
добі забріхання сто разів лек-
ше побачити мильність полі-1 
тики далекої Бразилії, а не' 
бачити її зовсім у себе під но-
СОМ. н і д ^ н м м а а а в а м м , ^ 

І це не дивує нас. Бо ці ім-
иерійки наслідують великі ста- потреби пакують грубі капі-
рі імперії, які мають свої вели- тали, підтягають у цих кольо-
тенські кольонії, відділені від ніях господарку, поширюють 
„материка" морями; кольонії, добробут, цивілізацію, тощо. 

Wilson Olstllltnx Co.. Inc.. N. Y. Blinded wtolHtty. 
SO .proof. ПЦ% niuttil ipiilts dlitillad (гоя (rota. 

ній Европі мають свої відлам-
кй поза державними межами. І в які багаті імперії на випадок Між цими імперіями і кольо-

;ніямн, чи між англійцями й 

ЮТЬ 1 ХОЧУТЬ СХОРОНИТИСЯ 1 . . . , ^ ' ` ' . . іЧ . .-І. 
перед тими загрозами. А ІМПЄріИКИ Й МЄНШИКИ 
найкращою забезпекою є і о . 
сховатися глибоко в зем-j Майбутній історик зачй-
лю, так як хомяки. Всі слить націє століття до най-
ІСТОТИ на. СВІТІ ПрИСПОСО-'бурхливіших та найбільш за-
6ЛЯЛИСЯ ДО ЖИТТЯ т а к щ о б бріханнх часів. Людина як 
у р я т у в а т и Перед ІНШИМИ кажуть творить собі таку 
з в і р а м и СВІЙ рід. О Д Н І фільософію, яка їй - пайвигід-
р я т у в а л и с я СОЛОЮ І п а з у - ніша. Сьогодні цілі народи 
рами; інші с#орими нога- роблять це в те більііііц мірі! 
МИ; ЩЄ ІНШІ к р и л а м и , а ДЄ- Не маючи відваги глядіти на-
які з них, такі як ось хО- ростаючим небезпекам у вічі, 
мяки і кертиці, запорпу- народи забріхують себе фаль-
вались у землю. Там вони шнвймй ѓіоглядами на дііі-
-будували свої „замки", сність, фальшивими нояснен-
хідники, шпихлірі; там нями минувшини і фа'льшиви-
плодились і зберігали свій ми надіями на будуччйну. С̀ВІ-
рІД. . ітова війна видвигиула гасло 

Нині л ю д и н а с л і д у ю т ь ' „самвозначення народів". З 
ЇХ. Т а к о ж ` з а п о р п у ю т ь с я Цього „самоозначення" вий-
в з е м л и ц ю . П р а в д а , л ю д и шла найпоганіша карнќа.ура і 
п о в и н а х о д и л и с т р а ш н і ма- сьогодні побіч деликодержав 
ШИНИ, ЯКІ д і с т а н у т ь ЧОЛО- чи старих імперій маємо малі 
віка нав іть г л и б о к о п ід імііерійки; які пас.іідують НЄ-
ЗЄМЛЄЮ, але , з д р у г о г о б о - рсдвоеііиі „монархії'.' у всіх піб вести у відпош^іт до сво- Н 
ќу, люд'и в ж и в а ю т ь т а к о ж : промахах та недомаганнях. І і їх ..меншин`' так-v політику, я- В 
м а ш и н , щ о б в и к о п а т и с о -

ТОВ. ЗАПОРОЗЬКА СІЧ, 371 ВІД. У. Н. С, В Н№ИРКУ, Н. ДЖ. 
25-ЛІТНЬОГО ЮВИЛЕЮ СВОГО 

СВЯТОЧНИЙ КОНЦЕРТ 
НАГОДИ 25-ЛІТНЬОГО ЮВИЛЕЮ СВОГО ІСНУВАННЯ 

говорять недвозначно, що та-
ка політика кінчиться як не 
„пшиком'', то катастрофою. 

На сні ті маємо НАС ДВІ ВІЙ-
ни, в Палестині нас' иартйзан-
ка, на Дале`кім'Сх'оді смердить 
niev одною !війною, в Європі 
зброят)іся присніпіеііим тем-
пом. бо Дзанальнй.ч опійні--' 
наѓЬОмадилЬся так багато. ШО` Хор української пресвнтереької церкви під проводом проф. Ю. Кириченка. 

' . І Орхестра п. й. Снігура 
ВЖе НІХТО.НЄ ВірИТЬ у IX М И р - 1 i i m . i n t a M не полагодження. Правда 
мабуті 

В СУБОТУ, 15. ЖОВТНЯ (OCTOBER) 1938. РОКУ 
В ГАЛИ УКР. РОБ. ДОМУ, 57 BEACON STREET. NEWARK, N. J. 

По концерті БАЛЬ для молодіжи. 
Початок у ѓод. 8. ввечір. — :: Вступ 35 центів. 

Запрошується всі ВІДДІЛИ-У. Н. Союзу і всіх громадян міста Нюарку 
ще и околиці ло ласкавої участи. 226,38 

школи світ не говорив 
стільки про мир. а дипльомати С н не палали такою несамовитою w 
‚.любовю миру''. Та саме те, и 
просто хоробливе „миролюб- h 
сѓво'' при супроводі' працюю 
чого день і ніч, на всі застав-
ки.' воєнно'го промислу, є чи И 
не найкращим виявом суча 
свого забріхання світу. Щ 

що з уваги на Н 
можливу війну держав'и новин- Я 

Здавалоця( 

бі глибокі схороиища. 
Горе тій нації, яка ні 

одних, ні других машин 
не має..'. 

панівних народів, бо' історія 
передвоєнних монархій зов-
сім їх нічого не навчила і не 
вчить. Навпаки, пово'єнні ім-
иерійки ще перевищують свої 
першовзори, кажучи собі н 
душі: „Що іншим не вдалося, 

„Вісті" з 1. 9. подають, щ о ' т е н а м мусить удатися' 
націоналісти, які сиділи в ор-)но з тим ведуть ианінїіі 

З КУЛЬТУРНОГО ФРОНТУ. 

коли иераз читаємо, що, мов-j ќа їх зближувалаб. Адже в ча-
ляв, „історія вчить", то це сі війни як ми не бачили-
певно не торкається нинішніх j кожний ќріс, кожна пара рук. 

пригодиться; ніколи їх не бу-
ло забагато. За кожним „не-
благонадьржним інородцем" 
навіть царська Московія не 
могла на фронті поставити 
жандарма, хоч „людського ма-
теріялу`' мала немало. Саме 

Згїд-Ітому здавалосяб. Що панівні 
паро-1 народи чи імперіяльні чогось 

ганах народньої освіти, no-Іди ще гострішу політику аси-j навчилися з учо`рашньої істо-

мишляти над тим, якби то 
зќ'он заселювати землю... 

„ПРОРОЧЃ СЛОВА. 

Раз надрукувала одна 
г;` І с т а „пророкування" 
од її я ѓ о українського 
-пророка" десь з Волині, 
чи з Ііуковини. Він мало 
визнавався н а політиці, 
але сприймав світ.чуттєво 
й інтуїтивно. Він предска-
зупав чергову війну в якій 
ДОпаде велика частина 
світового населення. До-
слінію він говорив: „А по 
Тій війні мало буде людей. 
Той, що лишиться приѓ 
ЖИТТІ, довго буде блукати 
по зруйнованім світі, за-
ки здибе іншого чоловіка. 
А здибавши його, закли-
че: Брате мій!" 

Зрозуміло, що тих прО-
роцтв не треба брати за-

працювали над тим, щоо в'міліяці 
учнім притупити прнуття і ро-
зуміння радянського інтернаці-
оналу. Ці наслідки шкідниц-
тва треба зліквідувати. (Отже 
виходить, що ведеться бо- ' 
ротьба проти українства, яке 
ніяк не хоче стати інтернаціо-
нальним, тобто московським). 
Дальше таж сама газета по-
дає з винницької области, що 
вороги народу прикладали всіх 
зусиль на те, щоб загальмуй 
вати розвиток української со-
ветської культури на те, щоб 
відірвати українську культуру 
від культури московського на-
роду, н одним із засобів їх 
був прямий саботаж вивчення 
московської мови в школі. При! 
теперішніх приймальних іспи-' 
тах стверджено на підставі 
матеріялів дуже сумні резуль-j 
тати. Вони примушують се-1 
р.іозно замислитись над по` І 
становою викладання москов-
ської мови в школах винниць` 
кої области, особливо сіль`, 
ських. (ОтЖе .виходить, що' 
село ставиться ворожо до мо-
сковської мови і Москви). 

II денаціоналізації!рії. Одначе так не є. Всюди 
своїх ..меншин'', хоч усі доте-
перішні імперії і ввесь перед` 
воєнниіі досвід „монархій" 

УВАГА! БАЙОН, Н. ДЖ. , 1 ОКОЛИЦІ! УВАГА! 
ЗАХОДОМ ТОВАРИСТВА їм. T. ШЕВЧЕНКА, 

відділу 281. Українського Народного Союзу 
: :: : влаштовується : : : 

IW ВЕЛИКИЙ ВАЛЬ `^т 
В СУБОТУ, 1 . ЖОВТНЯ (OCTOBER 1 , 1938) 

В УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ 
33-35 WEST 19ih" STREET. BAYONNE, N. J. 

Початок в 8. ѓод. вечором. 
Вступ для мушпп 40 центів, для женщин 35 центів. 

Музика першорядна. 
На цей баль запрошується всіх українців, як мїсце-

вих, так і позам'ісцевих. ' ' ззо 
За добру забаву ручить - Комітет. 

панівна політика не Гіде по лі-
нії приєднання, тільки нід-
Штовхування', а то іі гніту 

З 
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BRONX, N. Y, =Шдг BRONX, N. ї . 
Н А Р О Д И В Д І Ю Ч А Ш К О Л А 

Повідомляється всіх заінтересованих родичів, що при 
церкві св. Воскресення в Бронќе, Н. й., 675 Е. 183 St., отворе-
но НАРОДНЮ ДІТОЧУ ШКОЛУ, до якої приймається дітей 
ВІД 7 ЛІТ І ВИЩЄІ 226-7 

Записи до Школи відбуваються 
В ПЯТНИЦЮ, SEPTEMBER ЗО., від год. 6. ввечір, і 

В СУБОТУ, OCTOBER 1.,'від год. 10:30 рано. 
ЗА ШКІЛЬНИЙ КОМІТЕТ: 

Василь Кемак, предс. 

жовт 

африканськими неграми, є ве-
лика ріжниці в цивілізації, 
культурі, науці, техніці, ѓо-
сподарстві і т. д. Цього ВСЬОГО 
в Европі, чи в середньої схід-
ньо-европейських імиерійках 
нема. Тут „кольонії" є таки в 
нутрі держави. А тому, що в 
межах одної держави, що має 
одну конституцію, рівність 
прав усіх громадян, і де нема 
тих цивілізаційних ріжнииь, 
бо і панівні народи і меншини 
є звичайно на одному рівні, то 
роблення „кольоні" у нутрі 
держави трапляе на чималі пе-
решкодй. Держави намагають-
ся в таких випадках відмежи-
ти панівний нарід від „інород-
ців" ріжними релігійними 
кордонами, „національними" 
митами, привілеями, субвенці-
ями, тощо. Така 'політика — 
як сказано - - найлекіпа, бо 
сяк-так заспокоює хвилево а-
петйтй широких мас держав-
ного народу; але вона не за-
спокоює" інтересів держави, бо 
толочить по своїх „меншинах", 
створює загальні огнища і всу-
переч деклямованим „миро-
любствам" Жене до війни. Не 
диво. . шо зброєння всюди 
йдуть нриспішеннм темпом. 
Це викликує щораз більше ти-
снення на кордонах держав. 
Чим більше тиснення на кор-
донах, тим більше воно в ну-
трі держав. Так витворюється 
закляте колесо, яке жене що-
раз скоріше, доки не насту-

I нить неминучий зудар. 
Звичайно людина перед са-

мою катастрофою замикає очі, 
щоб її не бачити. Те саме ро-
бііть теперішня політика дер-
Жавних народів. Вона наосліп 
котиться ио похилій площині. 
Бо це найлекше! - - („Наш 
Прапор"). 

(October 1 to October 29) 
ЦЕ БУДЕ 20-ЛІТНІЙ ЮВИЛЕЙ 

Ф І Р М И : 

СТАСЮКА 
котрий йўдеться святкувати зниженими цінами на всякі продукти в його склепах 

124 - FIRST AVENUE, NEW YORK, N. Y. 
628 - 5th Avenue, South Brooklyn, N. Y. 
121 Nassau Are., Greenpoint, Brooklyn, N. Y. 

СПРДВЛЕННЯ ПОМИЛКИ, 
КЛРТЕРЕТ, H. ДЖ. 

В „Свободі", в ч. 221.. з 23. ве` 
рссня, у дописі з ІТсрт Амбою, Н. 
Дж.̀ , про 'влаштування Союзового 
Дня зайшла помилка: 1) Що на се` 
крстаря покликано Івана Лукашс-
внча. Має бути Івана Лукашкевича. 
2) День 25. жовтня, а має бути 23. 
жовтня ц. р. 

І. Лукашкевнч. -

ПОМАГАЙТЕ НИРКАМ негайно! 
Вживайте зілля на скору поміч 1 Як 

.ваші нирки або міхур не функціону-
ють правильно і мусите часто вста-
ватн вночі, маєте біль у ногах, синьо 
під очима, завороти й болі голови, 
як вам запўхають суглоби, або чуєте 
пекучі болі в сечових проводах, знай-

)дете скору полеќшў, вживаючи Dufra 
Compound, Зільної Гербати ч. 66. 
Спробуйте п негайно! Купіть пачечку 

'ще нині! 75 цнт. Почтова оплата до-
Ідатково 10 цнт. Питайте свого аптн-
КЛрЯ а б о ПИШІТЬ: S. Kylo Laboratories, 
105 — 3rd Avc, New York CUy, 



HI СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 29-го ВЕРЕСНЯ 1938. Ч. 226. 

ЦІЛА МІСЬКА РАДА 
ф У ВЯЗШЩк 

гРад`т міської ради в анг.іій-
свкім місті гЧейіефорд ііережи-
лй недавно'не конче приємну 
ігіч. У міськін салі відбувалося 
засідання гро`мадської ради, я-
ке протягнулося ДО ИІЗНОЇ но-
чи. Міський дверник, який си-
дів̀ - при вході, перетомлений 
Цілоденного службою, так важ-
ко переймався Нарадами, що 
Нйвіть не стямився, як заснув 
щасливим, здх)ровим сном у` 
томленої люііийи. Колиж в̀ін 
згодом прйбудйвсь і почув, 
що в салі Панує повна тиша, 
Переконаний, що радні ііороз-
ходилися вже додому, замкнув 
сп'окійно входові двері до са-
лі на ключ та пішов далі до 
зніти докінчувати перерваний 
СОН. 

Та батьки міста зовсім не 
розійшлися ще були, а̀ ле ро-
бйлн якісь обчислення (не ви-
ключене, що дехто теж пере-
дрімавсь) і у х'вилині, вільній 
Н$І дискусії, на салі настала 
справді повна тиша. А що все 
має свій кінець, то`й засідан-
ню муської радиЃ хоч яке воно 
було ділове, прийшов краѓй і 
всі радні з замітною " полек-
йґето та навіть очевидною вті-
хою Повставали зо своїх місць, 
щоби піти додому на добре 
заслужений відпочинок. Мож-
на собі уявити спершу їх зчу-
дування, потім збентеження, 
опісля схвилювання та обурен-
ня, коли вони застали двері 
замкнені ѓі коли на їх оклики 
ніхто не відповідав. Дехто з 
радних почав пояснювати собі 
цілу халепу, що мабуть у місті 
вибухла революція і що їх у-
вязнили. 

Коли вистукування у двері 
нічого не помагало й коли 
виявилося, що двері й замки 
були солідної англійської ро-
боти, рад-не-рад повідчиняли 
панове радні вікна наостіж і 
зчинили таких крик, що роз-
будили не лиш безталанного 
дверника, але й добру половп-
ну міста. Заспані мешканці 
позбігалися з усіх боків у ніч-
них одягах під ратуш і серед 
загального сміху звільнили бі-
долах радних. 

х : ^ ^ - Л - А—% 

повідо 
У наступному місяці І Й%Жі^е^у^М'баМчкА 

ЙНЯ 

щА ШІсІЋ т(зіЩзІў А 
чесну ШеЛ^гў ШгШ 
Щект$і We ї$еба, 'бо й$б 
Ми ШзУіес tte заѓаіќьйЬ 

оое 
O0Q ооо 
0 0 0 

Зуб за зуб. 

‚Славний професор анато-
мії в Мінхені, д-р Рідінгер, за-
ки ще почав студіювати, був 
фризієром. Одного разу під-
чае`-лекції анатомії він мусів 
висварити одного студента за 
те, що той мав тупе операцій-
н'е приладдя. Озлоблений сту-
дент хотів дошкулити профе-
сорові й почав оправдувати-
ся, що не знається на гострен-
ні, бо ніколи не був фризіє-
ром. 

— Очевидно — відповів 
професор. — Бо якби ви були 
фризієром, то напевне- булиб 
ним остались на все! 

цього року минає два-
цять літ від часуосну-
вання мого бизнесу на 
горі міста в Ню Йорќу. 

Двацять літ бизнесу, 
з того близько 17 літ 
у тому самому бльоку, 
самі за себе говорять. 
Щоби дати нагоду моїм покупцям і ЩШШШіїЏЩяШ з Щ щ 
20-ліття мого бизнесу, я рішивйі ЩШіщт `ЩМ ШШ ќй 

рїжнї мясива й продукти мого виробу 
Через ЦІЛИЙ ЖОВТЕНЬ (October І to October 2 j , Ю 8 ) " будуть 
у моїм бизнесі такі ціни, що зацікавлять Публину не т ілш в 

Ню Йорќу, але й у дальшій оќ№ці 
Крім знижки цін будуть ще несподіванки ковдої другої суботи. За цим 
усім прошу слідити цілий жовтень „Євобеду" пчщого тижня, де будуть 
подані ціни на товари, а спеціально від 1 до 29 жовтня (October). 

П. СТАСЮК 
124 - FIRST AVE., NEW YORK CITY 

Ф І Л І Ї : — 

628 - 5th Avenue ІІ2І Nassau Avenue 
South Brooklyn, NY. Greenpoint, BrooklynJS. Y. 

Штннггнгніішшіш 

ООО 

У В А Г А ! — Й О Н Г С Т А В Н , О Г А Й О і О К О Л И Ц І ! — УВАГА1 
Хор „БАНДУРИСТ" при укр. прав, громаді поставить ПЕРШИЙ РАЗ 

в Й0НҐСТАВН1 нову штуку зпід пера о. С МУСІЙЧУКА 
Д Я Г Н А Р І Д Н У Н И В У ^ 

драму її 5 діях з . „ОБЖИНКАМИ", патріотичною і повчаючого змісту, 
з хорошілії! спінами - і танцями. 

В Н Е Д І Л Ю , 2 . Ж О В Т Н Я ( О К Т О В Е Р ) 1938 . в Г О Д . 7. В В Е Ч І Р 
В САЛІ ПРИ РОССЕЛ-БЕЛЛЕВІСТА. 

Вступ тільки 25 центів. — Діти 10 центів. 
В головних ролях виступають: пані Мирослава Мусійчук; О. Мусійчук, Р. 
Ліііннська, В. Телсплк; М." Олсшіч. Л. Сенчиніак, II. і А. ІІаніонііч, 'Б. -Д. 

і ї . Кіхган. М. Кранець, К. і М. Когут, В. Снльчак. 
Шановні громадяни,` прпходіть всі і приводѓѓь сноїх знайомих, а не 

пожалуєте. Побачите гарне представлення, налюбуєтеся піснями обря-
донп.мп наших Обжинків. Штука під рсжіссркою автора. При пяиі панна 
Ірина Мусійчук. 226 
в п в ш в н ш в і ^ н а в н я в и д в ш я п ш в в в і в . 
КОМІТЕТ БУДОВИ УКР. НАРОД. ДОМУ, СЕЛА ВОДНИКИ, 

ПОВІТ БІБРКА, 
: :: : влаштовує : :: : 

ПЕРШИЙ В Е Л И К И Й В А Л Ь 
і СУБОТУ, 1. ЖОВТНЯ (OCTOBER) 1 9 3 8 . , 

В ST. NICHOLAS HALL, 288 EAST 10th ST., cor Ave. A., NEW YORK CITY. 
Початок у годині 7:30 вечором. Вступ 40 центів. 

Дорогі РОДИМЦІ! Приходіть самі й приведіть своїх зна-
іїомнх. За добру забаву ручнть —- Комітет. ггь 
и—інший її—іш їм і м и т і і її н и й мін інтимніш ті ипі 
В КОЖНІЙ УКРАЇНСЬКІ^ ХАТІ ПОВИНЕН ЗНА-

ХОДИТИСЯ ЧАСОПИС „ С В О Б О Д А". 

ПРИДУМАВ МАШИНУ ДО 
ЦУКРОВОЇ ТРОЩІ. 

Один плянтатор цукрової 
троніі в Ню Орліенсі придумав 
машину, яка стинає ї'ї вяже 
цукрову троніў. Винахід буде 
мати велике значіння для цу-
кроварського промислу в цій 
околиці. 

УЧАСНИК ЗАМАХУ НА ҐУ-
БЕРНАТО`РА ЗАСУДЖЕНИЙ. 

Су`д'у Сан Хвані (Пўерто Рі-
ко) признав Томаса Льоиеса 
винуватим убивства першого 
ступня за те, т о він 25. липня, 
намагаючися вбити американ-
ського Губернатора Виншипа 
підчас святкування 40-ліття 
висадження американців на 
цьому острові, вбив полковнн-
ка Люіса і Ірісарія. Оборона 
пробувала доказати, шо цс не 
ѓі . ' 

Льонес стріляв, а хтось інший. 
На нього показали кілька свід-
ків. 

НАФТОВИЙ ШИБ У НЕБУВА 
ЛОМУ МІСЦІ. 

Пол Спелинг у Моитвнл, Ню 
Джерзі, виконав на подвірю 
своєї фарми криницю, але не 
добув води, а якусь брудну 
мазь. Коли нриложив до неї 
сірник, вона займилася. По-
кликав нафтових інжинірів 
для розсліду. Інжиніри виска-
зують велике здивування з по-
явн нафти в цьому місці й 
роблять іще дальші розсліди. 

КОЛИ ПРЕДСІДСИК ЌЛЮБУ 
ПАРУБКІВ ЖЕНИТЬСЯ. 

Один із найбільших ан-
ґлійських клюбів та притім 
найдивоглядніших — це „ќлюб 
парубків". Членом того клю-
бу може стати лише той, 
хто є „принципіяльним та ви-
тревалим парубком", і той, 
що 'відкидає від себе всяку 
думку про подружжя. 

Цей ќлюб повстав іще в се-
редині XVIII. ст. і від тієї пори 
вважають його справжнім о-
сідком ненависти , до жінок. 
Предсідника цього ќлюбу вва-
жали жінки завжди найбіль-
шим своїм ворогом. 

Два' місяці тому один зо 
старих членів ќлюбу заявив 
збентежений, що хоче жени-
тися. Ця заява викликала 
справжню бурю серед членів. 
Предсідник ќлюбу, Лўіс Кавф-
ман, пустив у рух усі пружн-
ни, щоб лиш розбити подруж-
жя. Це теж йомл' і вдалося. 
„Блудний син" зірвав зо сво-
е'ю судженою, покаявсь і вер-
нувся знову між членів ќлюбу. 

Ця подія, що про неї багато 
писали англійські часописи, 
викликала величезне вражін-
ня серед жіночого населення 
Англії. Кавфмана засинали ли-
стами й назвали не лише зав-
зятим ворогом жінок, але й 
ворогом людства взагалі. Жін-
ки насмівалися з нього, кпили 
собі, грозили пімстою... Одна 
молода Лондонќа написала до 
завзятого предсідника ќлюбу 
парубків такого листа: 

„Бажаю, щоб вас постигла 
найгірша кара, на яку ви лиш 
засяўѓўєте! Щоб ви полюби-
ли жінку і зрадили той иро-
клятий` ќлюб, якому ви голо-
вуєте". 

Бажання, чи. пророцтво мо-
ЛОДОЇ ЛОНДОНКИ ' сповнилося. 
57-літній Лўіс Кавфман, иан-
завзятіпіий зпоміж завзятих, 
залюбився несподівано на ста-
рості літ у міс Кетлін -Лов-'ч`р 
Мор і жениться з нею. Ко-
ли про те лиш довідалися чле-
ни ќлюбу з 1,000 членіќ, біль-
ше як половина зголосила не-
гаііно своє вистуилення. А з 
тієї половини найменше поло-
вина пожениться. 

УЖЕ ВИЙШЛА ДРУКОМ 
І ПРОДАЄТЬСЯ 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ 
ЧЕСТЕР, ПА. Квартальний мітіиг 

Товариства Запорозька Січ, від. 388.. 
відбудеться 2. жовтня, в годині 2. 
пополудні, в У. Н. Домі на Четвертій 
і Ворт Ст. Кожний член повинен 
явитися па тім мітініу, бо t важні 
справи до полагодження. Буде спра-
воздання` касове і контрольорів. На-
помннаь'ться членів, котрі не платять 
до місцевої каси вкладок, а не за-
платять один місяць, будуть сусиен-
довані, бо каса не буде за них пла-
гіггн. - Петро Гливяк, предс; По-
сіні) ІЗрингі.ісвич, сскр. 

Ђ 
Б-ДУР-

НА МІШАЛИИ ХОР. 
Музика 

Михайла Гайвороиського. 
„МісІонар" за липеііь Іу:$. 

пише: 
„Для всіх лќ)биіс.іін ііашою :. 
„ряду та його правдивої і,; 
„ - радісною новпііои) Гп і,- і'н 
„ся СЛУЖБА БОЖА, яйі . і„! 
„жив наш славний мх Гц 
„Гайворонськнй. Його'пісні fi 
„мельодії знає і спіши 

. „край._А тепер цей славшій' шм 
‚^омйознтор убрав слов̀ а "ся 
„нашої Літургії в чудові. їй','-
„важні, а при тім шлро-іі 
„ні мельодії. Книжка 
„дуже гарно, на дороііи 
„рі. КОЖНА НАША ПМ` 
„В КРАЮ 1 ЗА МОРИ.М 
„якій існує церковний V 
„винна замовити собі цю 
„тісну й це ДОроіл ( 
„Божу!" 

Проф. Олександер Коіннць 
писав у „Свободі": 

„Літургія М. Гайворонсі.кчкі 
„робить приємне її гарні 
„жіиня. Гармонія проста і і, 
„ГОЛОСОВСДСННЯ ЛЄГКС її,': 
„голосів не широкий: v 
„голосу пересічного xojHmiiiij 
„співака. , Настрій заг.ільішй, 
„спокійний і світлий. Ні якосіі 
„роблять працю Гайворон 
„го вигідною й доступноні КОЖ-
„йому; навіть неве.Іиким`, х,. 
„рові." 

Ціна 2 доляри. 
ЗАМОВЛЯЙТЕ В КНИГАЙІІ 

„СВОБОДИ" 
"SVOBODA" 

8 1 - 8 3 Grant! St. , P . О . Box 346 
J e r s e y City, N. J. 

Д - р C. 4 E P H О В 
9 Гострі й хронічні недуги чоло-

віків і жінок — Шкіра (1 кров. 
Ф Аналізі, крони для подружого сві-

лші гва. -
223 SECOND AVE„ cor. 14tb ST., 

NEW YORK CITY. Room 14. 
Gramercy 7-7697 

Офісові години 10—8; неділя 11—2. 
Жінка-доктор до обслуги. 

X Ь флюроскоп. 

івесеввааа 

Д - Р ЮРІЙ АНДРЕЙКО 
УКРАШСЬКИП ЛІКАР, 
Х І Р У Р Г і АКУШЕР 

321 Е, 18th STREET, 
between 1st nnd 2nd Avenuej, 

NEW YORK, N. Y. 
T.L GRAMERCY S-2410. 

Урядові години: рано від 10 до 
12. Ввечір від 6 до 8, а в неділі 

рано від 10 до 12. 

S 

МІХАЛ Й. ЌОСЛ№ЌІ 
ОБЕЗПЕЧЕННЯ І НЕРУХОМОСТИ 

(REAL ESTATE) 
Публнчний г.отар. . . . Моќї ордери 
Корабельні карти. . . . Європейські 

справи. 
52 JONES STREET, NEWARK, Ni J. 

Tel.: Mitchell 2-9394 

V a 

M H P O H л и т в и н 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИЙ 

Без ріжннні, як далеко позв 
Нюарком. Вразі потреби п т 
фонуйтс до нас. Обслуга ширѓ 

і чесна. — Officc: 
383 MORRIS AVENUE, 

cor. -Springfield Ave. 
N E W A R K , N. J. 

Phone: ЕііезЃ 3-5347 

J A P 3 A H С М І Л И В И Й . (22) 

k 

Коли дівчина зачала борика-
тися з Тарзаном, думаючи, що 
вона попала в руки якогось 
дикуна, що грозить їй не мен-
шс як крокодиль, Тарзан го-
стро закричав: „Будьте спо-
кі'нні, я хочу в̀ас урятувати!'' 
Почувши англійську мову, дів-
чина відразу успокоїлась. Але 
через це коротке борикания 
вони всстаки стратили кілька 
хвилин. 

Крокодиль був їм унче за 
плечима. Тоді Тарзан з цілої 
сили вхопив одною рукою за 
стан дівчини і кинув нею впе-
ред. Він хот'ів її в той спосіб 
відкинути в безпечне місце, 
щоб самому звести боротьбу з 
крокодилем. Після цього він 
відразу пірнув і опинився під 
животом крокодили. Миттю 
він добув ножа і запоров кро-
кодилеві в живіт. 

Але його удар не був смер^ 
тельний. У поспіху він не від-
найшов слабого місця в кро-
кодилі. Крокодиль затріпавсь і 
відскочив. Та Тарзан держався 
його ќріпко і повторив удар 
ножем. Але і цей раз його ніж 
не спараліжував крокодиля. 
Сильним рухом крокодиль, 
відтрутив від себе Тарзана. О-
станній мало що не попав кро-
кодилеві в пащеку. 

Тепер зачалася нагінка кро-
кодиля за -Тарзаном. Кроко-
диль був ранений і це додава-
ло йому завзяття. Він мов бі-
шений викручувався, щоб ухо-
пнти'-в зуби Тарзана, але цей 
викручувався наче вюн. Тарзан 
міг утікати в напрямку берега, 
але він хотів дати наперед 
дівчині нагоду добитись на 
безпечне місце. Тому вік про-
довжав цю небезпечну забаву 
з крокодилем. 
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